
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3.14: „Pracownia praktyczna – blok III. System ochrony danych osobowych                 

w firmie” 

 

Cel zajęć:  

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z prawnymi podstawami systemu ochrony 
danych osobowych, i w oparciu o te podstawy umiejętność praktycznego ich zastosowania  
w odniesieniu do działań podejmowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
Przedmiotowa problematyka dotyka istotnej sfery stosunków społecznych, wokół której toczy się 
dyskusja nad efektywnością działań wielu podmiotów, w tym prowadzących działalność 
gospodarczą przetwarzających dane osobowe pracowników, klientów, kontrahentów w różnych jej 
obszarach.  
Z uwagi na zmienność regulacji z tym związanych wszelkie środki ochrony muszą być zgodne  
z ogólnymi zasadami i uwzględniać podstawowe prawa tych osób fizycznych, jak ich prywatność,  
w konsekwencji prawo do ochrony ich danych osobowych. W tym celu student poznaje merytoryczne 
i praktyczne aspekty związane z tworzeniem oraz wdrożeniem systemu w tego typu podmiotach 
przetwarzających dane, a dotyczące analizy ryzyka, zarządzania bezpieczeństwem danych, 
organizacji procedur ich zabezpieczenia, jak również z dokumentowaniem systemu.       
W oparciu o prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu, student nabywa wiedzę w zakresie 
metod identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka ich materializacji. Uwzględniając zaś specyfikę 
działalności podmiotów gospodarczych nabywa również umiejętność praktycznego ich 
wykorzystania  
i zastosowania środków zabezpieczających. Ponieważ realizacja funkcji ochronnej praw osób 
fizycznych w przypadku materializacji zagrożeń wymaga adekwatnych po stronie tych podmiotów 
działań, student zapoznaje się z postępowaniem w przypadku naruszenia przez te podmioty ochrony 
danych oraz z środkami ochrony prawnej przysługującymi osobie fizycznej, której dane przetwarza.   
 

Szczegółowe efekty nauczania: 
- student dysponuje wiedzą na temat prawnych podstaw systemu ochrony danych osobowych, 
operuje terminologią, charakteryzuje czynności oraz zasady postępowania w oparciu o te podstawy  
- student analizuje system ochrony danych osobowych z perspektywy podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą, zachodzące w nim zmiany, wyjaśnia znaczenie jego elementów, 
obowiązujące w nim zasady, procedury i dokumentowanie oraz dokonuje ich weryfikacji  
- student identyfikuje zagrożenia dla procesów przetwarzania danych osobowych, dokonuje oceny 
ryzyka i dostosowuje sposoby i środki przeciwdziałania       
  
Zakres tematyczny zajęć:  
 

1. Prawne podstawy systemu ochrony danych osobowych, zakres jej stosowania z perspektywy 
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz przedmiot ochrony. 

2. Zasady i przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych. 
3. Praktyczne aspekty realizacji obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą, 

oraz ich praw.  
4. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka stanowiące podstawę obowiązków nakładanych na 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą przetwarzający dane osobowe. 
5. Obowiązek zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami, w tym uwzględnienia 

ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych. 
6. Wdrożenie systemu i środków zabezpieczeń oraz zarządzanie bezpieczeństwem danych  

w ramach administrowania danymi, współadministrowania lub powierzenia przetwarzania.  
7. Obowiązki dokumentacyjne w świetle wymogów zasady rozliczalności i oceny ryzyka. 
8. Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich. 
9. Procedury związane z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz środki ochrony 

prawnej. 



 
 

 
 

Liczba uczestników zajęć pracowni praktycznej – około 15 osób/gr. 
 

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od stycznia  2021 do lutego 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Pracownia praktyczna – blok III. System ochrony 

danych osobowych” dla studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na 

studiach I stopnia  na kierunku Zarządzanie, 

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 30 godzin, w trzech grupach, po 10 

godzin w każdej. 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć 
Liczba 

godzin 

1. 
Prawne podstawy systemu ochrony danych osobowych, zakres jej stosowania 
z perspektywy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz 
przedmiot ochrony. 

1  

2. Zasady i przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych. 1  

3. 
Praktyczne aspekty realizacji obowiązków informacyjnych wobec osób, 
których dane dotyczą, oraz ich praw.  

1  

4. 
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka stanowiące podstawę obowiązków 
nakładanych na podmiot prowadzący działalność gospodarczą przetwarzający 
dane osobowe. 

1  

5. 
Obowiązek zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami, w tym 
uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony 
danych. 

1  

6. 
Wdrożenie systemu i środków zabezpieczeń oraz zarządzanie 
bezpieczeństwem danych w ramach administrowania danymi, 
współadministrowania lub powierzenia przetwarzania.  

1  

7. 
Obowiązki dokumentacyjne w świetle wymogów zasady rozliczalności i oceny 
ryzyka. 

2 

8. Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich. 1  

9. 
Procedury związane z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz środki 
ochrony prawnej. 

1  

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie i 
utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 



 
 

 
 

 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 


